
Lendo o Plano: Ester 

Dia um: Leia Ester 2: 1o-18 

Eu venho de uma família saudável. Nós gostamos um do outro na maioria dos dias e 
curtimos atividades semelhantes. Muitas pessoas não são abençoadas. Isso pode ser 
um assunto solitário e incerto para muitos adolescentes hoje. Ser valorizado e cuidado 
seria uma experiência fantástica para muitos de meus amigos. Ninguém gosta de 
sentir que foi esquecido. 

Ester com certeza se sentiu do mesmo jeito. Ela era uma garota minoritária de um 
povo que era escravo na terra que vivia. Ela não tinha uma família realmente. Perdeu 
seus pais quando era pequena e foi criada por seu primo. Agora ela tinha sido tirada 
da única família que ela tinha e levada para um concurso de beleza real. 

Ester deve ter sentido uma mistura de emoções quando entrou no palácio do rei- 
honrada por ter sido chamada, mas triste por ter sido tirada da única família que tinha. 

Isso, somado ao nervosismo pelo que o futuro poderia reservar para ela, foi 
certamente avassalador! No entanto, ela estava certa de uma coisa- seu valor 
verdadeiro vinha de Deus. 

Perguntas: 

1- O que Ester deve ter sentido por ser escolhida para a rainha de um reino 
inteiro?  

2- Qual o sentimento em saber que Deus escolheu cada um de nós para ter 
influência onde Ele nos colocou? 

3- Assim como Ester levou tempo e trabalho árduo para se preparar antes de 
conhecer o rei, o que podemos fazer para nos prepararmos espiritualmente 
para quando Deus escolher tornar grande nossa influência? 
 
 

Dia dois: Leia Ester 2:1-18 

Para algumas pessoas ser apreciado é uma grande coisa. Chame isso de insegurança 
ou orgulho. É muito importante para algumas pessoas que outras gostem dela e 
queiram estar perto dela. 

Muitas pessoas trabalham muito duro para que sejam apreciadas. Eles mudam quem 
são para se adaptarem à multidão e colocam de lado sua moral só para obterem 
aprovação dos outros. Há outros que são agradáveis, e isso parece uma tarefa tão 
fácil. Eles são legais com os outros, sinceros, compassivos, e se importam 
genuinamente com aqueles que os rodeiam. Tem altas notas na escala de simpatia. 

Ester era a última. 

Ela tinha uma fé profunda e isso foi mostrado. Devido a essa fé, pessoas foram 
atraídas por ela. Embora seja verdade que ela era muito bonita, grande parte dessa 
beleza era interior. É por isso que as Escrituras apontam que Ester “encontrou favor” 
com outras pessoas. O seu técnico de beleza, Hegai, estava satisfeito com a beleza 
de Ester e acelerou seus tratamentos de beleza. Até que o rei a escolheu dentre 
centenas de mulheres para ser sua rainha. O verso 17 nos diz: “ Ela ganhou mais 
favor e aprovação (do rei) do que qualquer das outras virgens”. 



Como é o seu carisma? Você trabalha arduamente para mudar quem é ou está 
conhecendo outras pessoas que parecem como você porque Jesus habita em você? 
Esse é um objetivo que vale a pena lutar para alcançar!  

Perguntas:  

1- Qual é a sua nota na escala de carisma? Você se esforça muito para ser 
admirado? Você se esforça para não ser admirado? As pessoas tendem a 
gostar de você por causa de Jesus? 

2- Como você pode dar glórias à Deus sendo uma pessoa com quem as pessoas 
gostam de estar? 

3- Uma pessoa pode ser carismática e manter a moral? Com o que isso parece? 
 
Dia três: Leia Ester 4:10-17  
 
Não é legal quando você está no lugar certo e na hora certa? Eu me lembro 
uma vez quando estava esperando para comprar tickets para um concerto. 
Então um menino apareceu e disse: “Ei, eu não posso mais usar esses tickets, 
você quer? ” Pode crer! Os tickets eram muito caros e eu disse com certeza: 
“Sim! ” As pessoas que estava ao meu redor vibravam perante minha sorte- e 
sua oportunidade perdida. 
 
Ester tinha passado por várias experiências de vida bem extremas. Ela passou 
de uma judia órfã à rainha da Vasti numa questão de meses. Isso que chamo 
de ascender à fama! Mas sua fama estava prestes a ser passageira. Estava 
acontecendo uma trama enganosa para que todo seu povo fosse banido da 
face da terra! 
 
 Ela tinha algumas escolhas a fazer- ficar calada sobre sua nacionalidade e 
proteger a própria pele? Procurar uma saída para ela e parentes? Arriscar a 
vida ao aproximar-se e implorar pelo seu povo, evidentemente não foi uma 
decisão fácil para ela. Foi necessária uma insistência de seu primo Mordecai, 
para pensar através destas opções. 
 
As suas palavras para ela têm sido algo fundamental para muitos cristãos que 
assumem papéis e circunstâncias desafiantes: 
“Quem sabe, talvez tenha vindo à sua posição real para um momento como 
este. ”  
O peso dessa frase foi um ponto de viragem para Ester. Poderia dar a cada um 
de nós alguma perspectiva das nossas próprias situações. 
 
Ao invés de olharmos para os detalhes dos desafios que temos, talvez 
devêssemos recuar e ver que Deus nos permite estar neste local e momento 
que estamos para um propósito tão grande que nem imaginamos. Isso deveria 
nos dar um grande incentivo para não desistirmos, insistir e deixar que Deus 
nos use. 
 
Perguntas: 

1. Pense sobre momentos que você passou por momentos difíceis. Qual foi o 
resultado? Como Deus o usou para fazer algo maior? 



2. Você acha que uma pessoa pode perder maiores bênçãos de Deus ao se 
apressar em tempos difíceis? 

3. Como você pode fazer uma pausa e ver Deus fazendo coisas maravilhosas 
dentro dos desafios que você está passando? 
 
Dia quatro: Leia Ester 3-4 
 
Rei Xerxes havia escolhido Ester para ser a rainha do reino inteiro e a 
influência dela continuava crescendo. No reino, também tinham pessoas de 
eram clamadas por influência e poder. Umas dessas pessoas que estavam em 
busca de influência era Hamã. 
 
Hamã era um dos membros nobres do rei, foi nomeado para estar em uma alta 
posição e ele deixou o poder subir sua cabeça. Hamã queria que os nobres e 
outras pessoas se curvassem diante dele quando ele passasse. Ele pensava 
que seu posto e influência com o rei o tornava melhor que qualquer pessoa. 
 
Mordecai, primo de Ester, estava sentado no portão do palácio aguardando 
notícias de Ester quando Hamã apareceu. Todas as pessoas se curvaram 
perante Hamã, menos Mordecai. Isso realmente deixou Hamã bravo e ele 
queria matar não somente Mordecai, mas todos os judeus. Logo, Hamã 
persuadiu o rei a assinar um documento que significaria a morte dos judeus. 
 
Hamã não fazia ideia de que Ester era judia, nem o rei. 
Quando Mordecai ouviu essa horrível noticia, mandou notícias a Ester. 
Toda a nação judia estava correndo grave perigo. Ele pediu a Ester que 
intercedesse pelos judeus. 
 
A rainha Ester tinha uma decisão a fazer. Sabia que se fosse ao rei sem ser 
convidada, poderia levá-la a morte. Esperar que ela fosse chamada pelo rei, 
significaria a morte do povo, incluindo seu primo, Mordecai. 
Ester através da oração e pelos conselhos de seu primo, decidiu usar seu 
papel e poder em favor dos judeus. Ela assumiria o risco e iria ver o rei. 
 
Muitos de nós subestimamos o que podemos fazer pessoalmente em favor dos 
outros, Ester fez e isso quase levou a um trágico acontecimento. 
 
Perguntas: 
1- Quais são as escolhas que aparecerem para nós quando decidimos utilizar 

nossa influência? 
2- A rainha Ester pedia a Mordecai ajuda, que encorajasse ela, colocasse sua 

cabeça no ligar e lembrasse ela do que podia fazer pelos judeus. Quem na 
sua vida faz isso por você? 
 
Dia cinco: Leia Ester 5-8 
  
Hamã, um nobre de alto posto ao lado de rei, havia feito o rei assinar um 
documento que traria a morte do primo de Ester e dos judeus. 



A rainha Ester tinha que fazer alguma coisa. Ela estava em total posição de 
interceder. Era arriscado, mas possível. 
Ela decidiu entrar na corte do rei sem pedir para implorar pela vida de seu 
povo. 
Todos sabiam que entrar a corte do rei sem autorização era contra lei e a 
punição era a morte. Porém, ela havia decidido que entraria, podendo 
colocar tudo em perigo. 
A sua atitude corajosa: “ Se eu perecer, eu pereço”  
 
Essas palavras soam fortes e muito poderosas vindas de uma jovem órfã. 
Agora ela sabia o que tinha que fazer, mas ainda precisava de coragem 
para ir adiante e para cumprir o que disse tão fortemente. 
 
O rei ficou chocado e impressionado com a aparição de Ester na corte. Mas 
ao invés de morte, Ester recebeu favor do rei, quem saudou sua presença. 
Perguntou o que era tão importante ao ponto de arriscar sua vida para 
pedir. Ester explicou o enredo de Hamã e o rei ficou muito bravo com ele 
por sua vingança e arrogância. O rei conseguiu salvar sua rainha, os judeus 
e Mordecai, mas Hamã não se deu bem. 
 
A rainha mostrou coragem no risco que correu para salvar sua família e 
agradar a Deus. Ela usou sua influência para o bem dos outros e para 
honrar a Deus. 
 
Perguntas: 
1- Como deve ter sido para Ester o preparo para encontrar com o rei? 

Algum momento você se sentiu como Ester? Como foi para você? 
2- Quais são as áreas que você lidou ou está lidando que exigem uma fé 

corajosa para seguir adiante? 
3- Como Ester gastou seu tempo antes de ir para o rei? Como isso deve 

nos influenciar/afetar ao tomar decisões importantes? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 

   


